
CIENCIAS SOCIAIS, 2º DA ESO  -  FLEXIBLE A-B 

            Tarefas que teñen que realizar os alumnos de 2º da ESO de flexible.   

- Importante: Utilizar o libro de texto.  

Imos a traballar nos vindeiros días co “Camiño de Santiago”.  

Antes de contestar as actividades tedes que facer o debuxo do Camiño Francés, que aparece 

no libro. O que comeza en Roncesvalles e remata en Santiago de Compostela, indicando  todas 

as localidades polas que pasa.         

 (nota: é necesario utilizar papel cebola).  

ACTIVIDADES:  

a) Explica cal foi a orixe do Camiño de Santiago.  

b) Porque o Camiño converteuse nunha vía de comunicación e intercambio cultural?  

c) Como era a peregrinación a Santiago de Compostela?  

d) Como era a vestimenta dos pelegríns.  

e) Que estilos artísticos chegaron a España a través do Camiño.?.  

 

Para dúbidas, e para enviar a revisar na fecha límite venres 27 de marzo, á dirección de correo-

e:   beaseo@yahoo.es (non esquezades poñer o voso nome, curso e grupo). 

Ánino e a traballar.  

 

 

ACTIVIDADES DE CC.SS. DE 3º DA ESO (GRUPOS A-B-C) 

Actividades para realizar na casa os vindeiros días nos que non podemos asistir a clase. 

 (E necesaria a utilización do libro de texto).  

O tema de Xeografía Económica que estamos a traballar e “As actividades económicas e os 

espazos xeográficos”, que é un tema doado e cuns contidos cos que tedes unha relación e 

coñecemento a través da actualidade económica mundial. 

  

TAREFAS A REALIZAR:  

1.- Repasar a parte práctica do tema “Area xeoeconómica” e o mapa que que fixemos e 

traballamos na clase, coas suas correspondentes preguntas.  

2.-Despois, traballaredes con conceptos.  

a) Definir: Actividade económica.  

b) Definir: Produción, distribución e consumo. 

c) Definir: Sector Primario, Secundario e Terciario, indicando as actividades que incluen. 

d) Definir: Mercado.  

 

mailto:beaseo@yahoo.es


3.- Ademáis destas definicións, ides a explicar que son os axentes económicos e facer un 

esquema dos diferentes tipos de empresa, e como se organizan según o seu tamaño, 

titularidade de capital e a sua organización social. 

4.- Exercicio: Completar ou elaborar o cadro no teu caderno:  

   

   I Empresas I Familias I Estado 

Definición  I   I   I   

Funcións   I   I   I   

Obxectivos  I   I   I    

Procedencia ingresos I   I   I   

   I   I   I    

 

 Exemplo: Empresas:  

Definición: Son as unidades básicas de producción de bens e servicios económicos 

 Funcións: Producir e vender        

 Obxectivos: Obtención de beneficios económicos     

 Procedencia dos seus ingresos: Do circuito económico de venda de bens 

        Fin. 

Para dúbidas, e para enviar a revisar na data límite venres 27 de marzo, á dirección de correo-

e: beaseo@yahoo.es (non esquezades poñer o voso nome, curso e grupo)   

Ánino e a traballar !!!!.  

 

 


